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Årsmelding for Ytre Hobøl Bygdekvinnelag 
2020-2021 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder: Marit Hoff Lund 
Nestleder: Anne Paulshus 
Kasserer: Grethe Paulshus 
Sekretær: Kathrine L. Nygård 
Styremedlem: Eva Marie Sandberg 
1 vara: Karin Bæreg 
2 vara: Inger Synøve Ringstad 
 
Andre verv i laget i perioden: 
 
Studieleder: 

Else Davidsen (1 år) 

Vara: Solveig Geitung (2 år) 
 

Festkomite 

Inger Margrethe Lie (1 år) 

Mai Lisbeth Olsen (2 år) 

Inger Synnøve Ringstad (2 år) 

Else Davidsen (2 år) 

1. vara: Peggy Marie Iversen (2 år) 

2. vara: Liv Haug (1 år) 

3. vara: Birthe Haga (2 år) 
 

Vevstuekomite: 

Anne Iversen 

Mai Lisbeth Olsen 

Peggy Marie Iversen 
 

Utsending til fylkesårsmøtet: 

Marit Hoff Lund 

Marit Hauglid 

Karin Bæreg 

 1.vara: Eva Sandberg 

2. Vara: Inger Margrethe Lie 

3 vara: Inger Synnøve Ringstad 

 

Valgkomite’: 

Else Davidsen (1 år) 

Anne Eva Bjerke (2 år) 

Vara: Birthe Haga (2 år) 
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Revisor: 

Anne Iversen (2 år) 

Anne Eva Bjerke (1 år) 
 

Redatrør av Røra: Ingrid Ås 

 

Laget har 34 medlemmer. Det er en økning på en fra 2020. 

 

 

Styrearbeid 

Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 26 styresaker. Sakene har vært 
planlegging av forestående møter og andre arrangementer vi har stått for. Som det 
foregående, har dette året vært preget av Covid-19 situasjonen og derfor har flere av de 
planlagte møtene og arrangementene måttet utsettes/avlyses. Mot slutten av perioden har 
det imidlertid vært lettere å gjennomføre aktiviteter i trygge former og med smitteverntiltak. 
Styrearbeidet dette året, har også sentrert rundt planlegging av det kommende 100-
årsjubileet for laget i 2022. Styret har opprettet en egen komité for dette arbeidet. 

 

Medlemsmøter 

Når Hva/hvor 

20. mai Planteauksjon på Vestre Bråte: 
15 medlemmer var til stede.  
Av hensyn til Covid19, holdt vi auksjonen ute, og vi holdt god 
avstand til hverandre. Av samme årsak, serverte vi ikke 
mat/drikke, men deltakerne hadde med seg medbrakt. Utvalget 
av planter var variert og spennende og svært mye var hjemme-
odlet. Det var veldig god stemning og et vellykket arrangement 
som vi gjerne gjentar. 
Fortjeneste: 3 066 kr. 

8. juni Tur til Arvika:  
13 personer deltok.  
Målet for turen var hjemmefronthytta i Tønnerødskogen. Tor Erik 
Saxebøl (hjemmefrontmuseet) var guide og foredragsholder. Han 
formidlet historien på et svært levende vis i tillegg til at 
foredraget var lærerikt.  
Deltagerne hadde med seg matpakke og laget bød på Twist.  

29. august Tur til Askerødtjernet: 
26 personer deltok.  
Turen gikk fra Ringvoll skole til Stovnertoppen, der flere kom til. 
Noen ventet også ved Holmen. Framme ved Askerød, var det 
flere som badet. Det ble servert Slottegraut fra Morgedal, 
Trollkrem og eplekake med krem. Alle ble gode og mette, og 
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stemningen var veldig god. 

9 september Soppmøte/soppkurs: 
16 deltakere. 
Moss Sopp- og Nyttevekstforrening stilte med to kursholdere som 
holdt grunnkurs i sopp. Det var utstilling av ulike typer sopp og 
det ble også servert smaksprøver av ulike retter tilberedt med 
sopp. Soppsuppen var velsmakende. 

 

 

Andre arrangement/aktiviteter i bygda vår 

 Grøtservering på Ringvoll skole høsten 2021. laget stiller opp og serverer grøt på morgenen 

tre ganger i uken.  

 Desember: Produksjon og salg av møljebrød. Salget foregikk delvis fra Fossnes og delvis fra 

Stand på nærbutikken. 

 Salg av Juletrær, julenek og dørpynt. Salget foregikk ved nærbutikken (Spar) og FunnyFarm 

 Onsdagsturen: Turer i skog og mark der alle kan delta. 

 Strikker babytepper til Nyfødtintensiven på Kalnes 

 

Gaver fra laget 

 Kr. 300,- til Hobøl Frivillighetssentral 

 ACWW: Kvinneorganisasjon (bondekvinner i verden (Kr. 300,-) 

 Bygdekvinnelagets Hjelpefond 

 

Gaver til laget 

 Gave fra Sparebankstiftelsen DNB (Kr. 25 000). Dette ble brukt til pop-up telt 

 

Utsatte/avlyste møter og arrangementer grunnet smittevern 

Når Hva 

Oktober Høstfest Glimt-hagen 4h 

12. november Medlemsmøte 

November Tradisjonsmiddag på Fossnes 

Desember Deltagelse på Førjulstreff på vestre Bråte 

10. desember Medlemsmøte 

Januar-mars Strikkeopplæring i 4. klasse på Ringvoll skole 

14. januar medlemsmøte 

11. februar  medlemsmøte 

11. mars medlemsmøte 

8. april medlemsmøte 

10. juni Sommeravslutning 
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Representasjon  
 Deltakelse i Lokal stedsutviklingsprosjekt. Marit, Karin og Grethe har vært våre representanter 

Presse, internett og lagsavis 

 YHBK har egen hjemmeside under NBK www.bygdekvinnelaget.no med artikler fra møter 
og arrangementer, samt kommende arrangementer 

 Egen Facebook-side der det legges ut bilder og kommentarer fra lagets arrangementer. 
208 følger siden.  

 Er aktive på Facebook-siden: Ringvoll 

 Røra er lagets interne avis. Redaktør er Ingrid Aas  

http://www.bygdekvinnelaget.no/

